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JJeśli nie liczyć zrealizowanego i – co nie mniej waż-
ne – wprowadzonego na ekrany w 1981 roku Czło-
wieka z żelaza Andrzeja Wajdy, w którym w par-
tiach retrospektywnych częściowo nawiązywano do 

Grudnia ’70, m.in. za sprawą pokazywanych publicznie po 
raz pierwszy archiwalnych materiałów fi lmowych z Trój-

miasta, Skarga w reżyserii Jerzego Wójcika była pierw-
szym fi lmem fabularnym opowiadającym o tamtej tra-

gedii. Równocześnie był to także reżyserski debiut 
jednego z najwybitniejszych operatorów polskiej 

szkoły fi lmowej. Premiera tego obrazu odbyła 
się 18 grudnia 1991 roku. Data została wybrana 
nieprzypadkowo – było to bowiem dokładnie 
21 lat po tym, jak rozegrała się ukazana w fi l-
mie tragedia. Nie można przy tym zapominać, 
że – ze względu na uwikłanie w grudniowy 
dramat niektórych nadal wówczas czynnych 
w życiu publicznym polityków (np. „grudnio-

wy” minister obrony narodowej gen. Wojciech 
Jaruzelski prawie do końca 1990 roku był pre-

zydentem) – dopóki istniała Polska Rzeczpospo-
lita Ludowa, w zasadzie nie można było zrealizować 

uczciwego fi lmu o Grudniu.

Konsultacje u świadka historii
Jednocześnie nie można zapominać, że – za sprawą licz-
nych plotek i pogłosek – tragedii grudniowej towarzyszy-
ło niemało, żyjących własnym życiem, niesamowitych 
i przerażających opowieści, mających to do siebie, że 
były bardzo trudno sprawdzalne. Opowiadano więc 
o tajemniczych pochówkach niektórych ofi ar 

Skarga
Jerzy eisler

Obraz Jerzego Wójcika to pierwszy film w całości 
poświęcony grudniowej masakrze 1970 roku na Wybrzeżu.
Na kolejny musieliśmy czekać dwadzieścia lat.

 Ð Magda Teresa Wójcik, 
po wielkiej roli Łucji Król 
w fi lmie Janusza Zaorskiego, 
ponownie świetnie zagrała 
matkę ofi ary komunizmu
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 Ð Ulotki antystrajkowe rozrzucane z helikoptera – scena 
typowa dla Grudnia ’70

w foliowych workach, w zbiorowych mogiłach „gdzieś poza 
miastem”. Po zmianie w Polsce ustroju wszelkie doniesienia 
tego typu zostały zweryfi kowane i na szczęście nie znalazły po-
twierdzenia. Była także mowa o nocnych pochówkach na cmen-
tarzach w obecności „ludzi przebranych za katolickich księży”. 
W pogrzebach tych mogła brać udział tylko najbliższa rodzina. 
To dla odmiany okazało się prawdą, z jednym wszakże istot-
nym zastrzeżeniem. W tych „zabezpieczanych” przez Służbę 
Bezpieczeństwa pogrzebach ofi ar, rzeczywiście niejednokrotnie 
organizowanych w późnych godzinach wieczornych, a właści-
wie to już nocnych (po 22.00, a czasem nawet po 23.00), fak-
tycznie mogli uczestniczyć tylko najbliżsi – zwykle nie więcej 
niż cztery, pięć osób, ale księża byli jednak prawdziwi. Wbrew 
określeniu, które słyszymy w pewnym momencie z ekranu: 
„fałszywy ksiądz”, duchownych rzymskokatolickich do prowa-
dzenia uroczystości żałobnych wyznaczał Wydział ds. Wyznań. 
Zresztą świetnie zagrany przez Władysława Kowalskiego ksiądz 
w żadnym razie nie robi wra-
żenia przebierańca.

Piszę o tym dlatego, że 
autorzy scenariusza, Je-
rzy Wójcik i Witold Zalew-
ski, konsultując scenariusz 
z uczestnikiem grudniowych 
protestów, a później znanym 
działaczem Solidarności, 
Stanisławem Wądołowskim, 
przywiązywali wielką wagę 
do realiów. Nawet w epizo-
dach starali się być bardzo 
skrupulatni. Na przykład 
w rozgrywającej się w szpita-
lu scenie identyfi kacji zwłok, 
w której lekarz wyczytuje na-
zwiska poszczególnych osób, mających rozpoznawać kolej-
nych zabitych, posłużono się prawdziwymi nazwiskami rze-
czywistych ofi ar szczecińskiego Grudnia: Jadwigi Kowalczyk, 
Stanisława Nadratowskiego i innych. Wydaje się, że równie 
prawdziwe jest doskonale zrozumiałe w kontekście tej trage-
dii, przywoływane w fi lmie hasło: „Nie brać dokumentów, bo 
nie wydadzą zwłok”. Niewprowadzony w atmosferę grudnio-
wych dni na Wybrzeżu widz nie bardzo zrozumie, o co w tym 
wypadku chodziło. Tymczasem niektóre rodziny faktycznie 
obawiały się odbierać rzeczy oraz osobiste dokumenty za-
bitych krewnych, gdyż uważały, że wtedy władze być może 
w ogóle nie wydadzą im ciała bliskiej osoby, lecz pochowają 
je w tajemnicy przed najbliższymi. Trudno się takiej skrajnej 
nieufności dziwić, wszak wcześniej władza komunistyczna 
niejednokrotnie dawała dowody nie takiego wiarołomstwa.

Doskonale natomiast odtworzono atmosferę panującą wów-
czas w Szczecinie, chociaż niestety została zakłócona chrono-
logia wydarzeń. Już w pierwszych minutach fi lmu w klimat 
tamtych dni wprowadza nas krótka rozmowa głównego boha-

tera, szesnastoletniego Stefana Stawickiego, z jego dziewczyną, 
Anią. Na widok czołgów, transporterów opancerzonych oraz 
kręcących się wokół milicjantów i żołnierzy dziewczyna mówi, 
chyba sama zaskoczona własną obserwacją: „Wojna!”. Na to 
chłopak przytomnie: „Nie, to tylko czołgi”. Rozmowa ta toczy 
się w porannych godzinach w piątek 18 grudnia 1970 roku. Po-
przedniego dnia protesty robotnicze przeniosły się z Trójmiasta 
także do Szczecina, gdzie doszło do najgwałtowniejszych wie-
logodzinnych walk ulicznych, podczas których m.in. spalono 
gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Późno wieczorem 
w mieście zapanował spokój.

Nocą z 17 na 18 grudnia do rana, zgodnie z decyzją dowód-
cy stacjonującej w Szczecinie 12. Dywizji Zmechanizowa-
nej, płk. Mieczysława Urbańskiego, zatwierdzoną następnie 
przez przebywającego w mieście od kilku godzin wicemini-
stra obrony narodowej, gen. Tadeusza Tuczapskiego, w stoli-
cy Pomorza Zachodniego dokonano przegrupowania wojska 

w rejon Stoczni Szczecińskiej 
im. Adolfa Warskiego. Podob-
nie jak w Gdańsku i Gdyni, 
zakładano zablokowanie od 
zewnątrz obu stoczni (War-
skiego i „Gryfi i”) wraz z przy-
legającymi do nich zakłada-
mi pracy. Inaczej jednak niż 
17 grudnia w Gdyni, celem 
blokady nie miało być za-
mknięcie stoczniowcom drogi 
do pracy, lecz raczej – podob-
nie jak 16 grudnia w Gdańsku 
– uniemożliwienie im ponow-
nego wyjścia w pochodzie do 
centrum miasta. Wojsko blo-
kowało teren stoczni w odle-

głości ok. 400 metrów od bram wejściowych, powierzając 
milicji bezpośrednią ochronę bram. Stocznia Szczecińska 
im. Adolfa Warskiego została zablokowana w rejonie ulic Fir-
lika i Emilii Plater.

Szpital bez empatii
Gdy po 8.00 stoczniowcy próbowali, podobnie jak poprzednie-
go dnia, wyjść w pochodzie na miasto, wojsko – choć ofi cjalnie 
utrzymywano później, że padł rozkaz wyłącznie do strzelania 
w górę – otworzyło ogień. W rezultacie kilka osób zostało ran-
nych, a dwie: właśnie szesnastoletni uczeń Zasadniczej Szkoły 
Budowy Okrętów, Stefan Stawicki, oraz dwudziestodwuletni 
kierowca z Warskiego, Eugeniusz Błażewicz, zostały zabite. 
Obie ofi ary ok. 8.30 zostały przewiezione do 109. Wojskowe-
go Szpitala Garnizonowego, przy czym Stawicki już nie żył, 
a Błażewicz zmarł o 14.00 na stole operacyjnym.

W fi lmie – co zresztą jest w pełni zrozumiałe – szpital od-
grywa bardzo ważną rolę. W jednej z najważniejszych scen 
rodzice Stefana Stawickiego – matka, świetnie zagrana przez 
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 Ð Wojsko i milicja blokowały teren Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, 
żeby uniemożliwić robotnikom wyjście na miasto

Magdę Teresę Wójcik, która jakby powtarza tutaj swoją wielką 
rolę z Matki Królów Janusza Zaorskiego, oraz ojciec, równie 
znakomicie wykreowany przez Henryka Boukołowskiego – 
telefonują z budki do kolejnych szczecińskich szpitali z tym 
samym pytaniem: czy nie ma tam ich syna. W końcu dzwonią 
do szpitala wojskowego, do którego zostają wezwani. To, co 
wraz z innymi rodzinami ofiar tam przechodzą, trudno sobie 
wyobrazić. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i aktywi-
ści partyjni są bodaj najbardziej zainteresowani zachowaniem 
całej sprawy w tajemnicy. Świetnie zagrany przez Bogusława 
Sochnackiego esbek stale powtarza rodzinom, żeby to wszyst-
ko „zachowały przy sobie”. Towarzyszą  temu zapewnienia, że 
„rząd ani partia nie chciały rozlewu krwi”.

Atutami Skargi są znakomite zdjęcia Witolda Sobocińskiego 
i wspominane już parokrotnie aktorstwo. Oprócz ról wymie-
nionych artystów szczególne wrażenie robi kreacja Danuty 
Szaflarskiej w roli babci Stefana. W filmie zadbano także o te-
oretycznie mniej ważne szczegóły. Pojawiają się więc w pew-
nym momencie wystawy sklepowe już w świątecznej deko-
racji. Twórcy wykorzystali oryginalny prom, który przewoził 
robotników ze Stoczni „Gryfia” na stały ląd. Pojawia się też 
typowa dla Grudnia ’70 scena rozrzucania z helikoptera ulotek 
antystrajkowych. Zadbano także o swoisty peerelowski kolo-

ryt: panie w sekretariacie, malujące się i przygotowujące do 
jedzenia ciastek, wcale nie były zainteresowane ludźmi, którzy 
czegoś od nich chcieli, czegoś potrzebowali.

Jedynym poważniejszym zarzutem, jaki mam wobec tego na 
pewno dobrego filmu, odtwarzającego dość wiernie wydarzenia 
sprzed lat, jest – jak już wspomniałem – naruszenie chronolo-
gii. Wbrew temu, co starali się nam przekazać twórcy, władze 
nie tylko nie grały na zwłokę w kwestii pogrzebów ofiar, lecz 
także niejednokrotnie bardzo się z nimi spieszyły. Na przykład 
jedyną śmiertelną ofiarę grudniowej rebelii w Elblągu, Tadeusza 
Mariana Sawicza, który zginął też 18 grudnia, ale po południu, 
pochowano w niedzielę późnym wieczorem. Wydarzenia uka-
zane w filmie Skarga zostały rozciągnięte w czasie, a w każ-
dym razie takie wrażenie może odnieść widz. Jednak trudno 
przecenić znaczenie tego niezwykłego obrazu zrealizowanego 
stosunkowo skromnymi środkami. Nie od rzeczy będzie też na 
koniec przypomnieć, że na następny film o Grudniu ’70, Czarny 
czwartek. Janek Wiśniewski padł w reżyserii Antoniego Krau-
zego, musieliśmy czekać blisko dwadzieścia lat. 

prof. Jerzy Eisler – historyk, dyrektor Oddziału IPN w Warszawie; zajmuje się 
dziejami PRL oraz najnowszą historią Francji i historią kina; autor m.in. Polski rok 1968 
(2006), „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL (2008), Siedmiu  wspaniałych.  
Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR (2014)Fo
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